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Planprocessen bedrivs med standard förfarande i enlighet med Plan
och bygglagen (PBL 2010:900) 

Syftet med att ta fram en detaljplan för Ängshagen kv. Räven är att 
möjliggöra för fler bostäder i ett stadsnära läge. 

Ängshagen har byggts ut i etapper sedan 90-talet, kv. Räven är en 
viktig del i att färdigställa den påbörjade strukturen. 

Planområdet är beläget i Salas södra delar i området Ängshagen. 
Planområdet är ca fyra hektar och utgörs av åkermark. Marken ägs i 
sin helhet av Sala kommun. 

Figur 1. lllustration av i vilket skede detaljplanen befinner sig 

Plan- och bygglagen (PBL) lägger stor vikt vid att planarbetet 
genomförs så att alla berörda får vara delaktiga och ges möjlighet att 
påverka planeringen. Planprocessen med normalt planförfarande tar 
ca ett år att genomföra. Här nedan redovisas gången i planä rendet. 

Under det fortsatta planarbetet blir planen alltmer konkret och ett 
förslag till detaljplan upprättas. Detta förslag skickas ut på samråd 
till berörda intressenter samt ställs ut i kommunhusets en tre. De 
synpunkter som lämnas från fastighetsägare och andra sakägare 
samt hyresgäster, organisationer, myndigheter m.fl. redovisas i 
ytterligare en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen innehåller 
även KSF:s kommentarer och förslag till ställningstagande till 
inkomna synpunkter. 

Det eventuellt reviderade planförslaget skickas ut till berörda 
intressenter samt ställs ut i kommunhusets en tre. De synpunkter 
som kommer in under utställningen redovisas i ett utlåtande. 
Utlåtandet innehåller även KSF:s kommentarer och förslag till 
ställningstagande till inkomna synpunkter. 

Planförslaget överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. 
Innan ärendet kommer upp i fullmäktige bereds det i 
kommunstyrelsen. Om inte planen överklagas vinner den Laga Kraft 
inom tre veckor. 

Antagandet kan överklagas inom tre veckor från den dag beslutet 
om antagande satts upp på kommunens ans lagstavla. De som senast 
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under utställningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte 
har blivit tillgodosedda har rätt att överklaga planbesluten. I första 
hand är det sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 
och hyresgästorganisationer. Överklagandet prövas av Länsstyrelsen 
vars beslut i s in tur kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen. 

Detaljplanen ligger inte inom område som utgör riksintresse enligt 3 
och 4 kap Miljöbalken. 

Utbyggnaden av området stämmer överens med gällande 
översiktsplan, Plan för Sala ekokommun från 2002. Översiktsplanen 
anger att utbyggnad av bostäder ska ske i centrala Sala eller i de 
mindre orterna på landsbygden. 

Den fördjupade översiktsplanen, plan fö r Sala stad från 2014 
beskriver en fortsatt utbyggnad av Ängshagen som positiv för Sala 
stad och för Ängshagenområdet i sin helhet. 

Det aktuella området är inte planlagt, omkringliggande mark är dock 
planlagd. I väster och söder är marken planlagd för bostäder och i 
öster för naturmark, kontor, handel och bilservice. 

Det aktuella området beskrivs i den dispositionsplan som togs fram 
för hela Ängshagenområdet 1988. Den utbyggnad som planerades i 
början på 1990-talet förverkligades inte i s in helhet utan området 
har byggts ut i etapper sedan dess. Området har tidigare varit 
planlagt för bostäder dp 3562, men den del av planen som 
inkluderar aktuellt område upphävdes 1999. 

Figur 1. Detaljplan öster om planområdet, laga kraft 19-04-2010, nr: 4023 
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Figur 2. Gällande detaljplan fär kv Svanen, laga kraft 26-02-2008, nr: 4003 

En behovs bedömning är genomförd som redovisar att planförslaget 
berör markanvändning, stadsbild, hälsa, säkerhet och 
måluppfyllelse. 

Markanvändning 
Planområdet utgörs idag av åkermark, enligt miljöbalkens tredje 
kapitel §4 så skall åkermark endast tas i anspråk för byggnation då 
det tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse och då intresset inte 
kan tillgodoses på annat sätt. Åkermarken söder om Sala där 
Ängshagen är beläget är redan till stor del i ianspråktagen för 
bostäder och verksamheter. Utbyggnaden av fjärde kvadranten 
sammanfogar ängshagen till ett mer sammanhållet område, 
dessutom byggs ängshagen på ett tydligare sätt i hop med centrala 
Sala stad. 

Stadsbild 
Detaljplanen kommer att innebära att områden som i dag inte är 
hårdgjorda kommer att hårdgöras vilket innebär att en ökad mängd 
dagvatten kommer behövas tas om hand. 

Hälsa och säkerhet 
Ängshagen är ett centralt beläget villaområde med närhet till 
centrum, affärer, skola och natur. Närheten till båda centrala Sala, 
skolor och närströvskog gör att många människor som bor där lätt 
kan cykla eller promenera till jobb, fritidsaktiviteter eller skola 
något som är positivt för såväl hälsan som trafikmiljön. 
Planområdet ligger inom högriskområde för radon enligt mätningar 
som visade på höga radonvärden gjordes 2010. Ett radonsäkert 
byggande tätt mot mark rekommenderas. 

Må/uppfyllelse 
Detaljplanen bedöms inte motverka några nationella, regionala eller 
lokala mål. 

Med utgångspunkt av ovanstående görs den preliminära 
bedömningen att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas 
medföra risk för betydande miljöpåverkan enligt MB 6:11. En 
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miljöbedömning enligt MB 6:11-6:18 bedöms därmed inte behöva 
genomföras. 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planens 
genomförande inte innebär sådan betydande miljöpåverkan som 
anges i 6 kap 11 § i miljöbalken och att en 
miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap 34 § Plan- och bygglagen 
inte är nödvändig. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-06-09 att ge 
samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling i 
uppdrag att ta fram en detaljplan för Ängshagen fjärde kvadranten 
och körsbärsallen. 

Inom planområdet eller i planområdets närhet finns ingen skyddad 
natur. 

I dag består vegetationen inom planområdet av odlade grödor 
främst i monokulturer vilket innebär ett begränsat antal växt och 
djurarter. 

Marken består av lera till ett djup av cirka 6-9 meter. En geoteknisk 
undersökning gjordes i början av 2010 av Bjerking AB. Resultatet av 
undersökningen redovisas i översiktligt PM Geoteknik Kristina 4:4, 
4:11, 4.14 från 2010-02-11. 

Inom Sala tätort har genomförda studier visat på förhöjda halter av 
framförallt bly och kadmium. Källa till föroreningarna är 
silvergruvan och de processer som använts för att förädla malmen. 

Sala kommun har tagit fram en strategi för bedömning av 
metallföroreningar i mark. Strategin har fastställt platsspecifika 
riktvärden (hälsoriskbaserade) för kontaminerad ytliga jordlager. 

En översiktlig miljöteknisk markundersökning genomfördes av i 
början av 2010 av Bjerking AB (rapport 2010-02-11, uppdrag nr 
53206) på olika delområden i Sala. Ängshagen ingick som ett av 
områdena i den utredningen. Enligt rapporten finns inom området 
inga metallhalter som överskrider Salas platsspecifika riktvärden. 
Det bedöms därför inte finnas någon anledning för ytterligare 
provtagning eller marksanering inom planområdet. 

Ett radonsäkert byggande rekommenderas. Kommunens 
radonriskkarta från 1995 visar att planområdet ligger inom 
högriskområde för radon. Radonskydd hanteras närmare i 
bygglovskedet. Huvudrekommendationen från Boverket vad gäller 
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byggnadssätt med avseende på radon är att alltid bygga tätt mot 
marken. 

Eftersom planområdet avses bebyggas innebär det att fler ytor 
hårdgörs. Detaljplanen avser hantera detta genom bestämmelsen att 
fastighetsägaren har som ansvar att i första hand omhänderta 
dagvatten inom egen fastighet och i andra hand fördröjas innan det 
släpps på nätet. Dagvatten som släpps på nätet ska vara rent. I 
bygglovsskedet ska beställaren handha en illustration som visar hur 
dagvattnet från fastigheten tas om hand. Kommunen kommer att 
anlägga en dagvattenanläggning som dimensioneras för att hantera 
avrinning från offentlig platsmark och fördröjd avrinning från 
kvartersmark. En dagvattendamm är möjlig att anlägga i den 
centrala kvartersparken som finns illustrerad i illustrationsplanen. 

Ängshagen ligger på flack åkermark vilket gör att det kan upplevas 
som blåsigt. För att minimera de negativa effekterna av vinden är det 
av stor vikt att träd planteras längs gator och cykels tråk. 

Inga kända fornlämningar finns i området. Om fornlämningar 
påträffas i samband med exploateringen måste arbetet omedelbart 
avbrytas och anmälan göras till länsstyrelsen. 

Förutsättningar 
I den fördjupade översiktsplanen för Sala stad pekas Norra delen av 
Ängshagen ut som utvecklingsområde för främst bostäder och 
mindre verksamheter. Området väster om planområdet är idag 
bebyggt och ingår i detaljplan 4017. 

Figur 3. Kartan visar utsnitt [tr kommunens 
markanvändningskarta f ör år 2024, från den 
fördjupade översiktsplanen för Sala stad. 
Streckad svart linje markerar planens 
avgränsning. 

- Utveckllng~område 

-
rvnt bostiider, verksamheter eller 
allmänt ändamål betyder att området 
lir nytt. 

Bostäder 
Morkonv/Jndnlngen kon Inrymma 
många olika sor ters boende, som 
småhusområden, flerbostodshus, 
äldreboenden med mera. Det kon 
I mindre utsträckning även Ingå 
handel och service men då Inte av 
centrumkoroktiJr. 

Planområdet gränsar till bostadsområdet kv Svanen i söder och kv 
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Lodjuret i väster, bestående av enfamiljshus uppförda under 2000-
talet. Följande bilder visar detaljplaneområdet idag med kv Svanen 
och kv Lodjuret i bakgrunden. 

Figur 4. Vy av planområdet idag med riktning mot kv Svanen 

Figur 5. Vy söderut mot kv Svanen från g/c väg 

Figur 7. Vy från Genomgående g/c väg mot kv Svanen 
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Detaljplaneförslaget möjliggör cirka 20-30 nya bostäder fördelat på 
cirka 23-25 bostadsfastigheter. Den nya bebyggelsen förväntas 
främst vara enfamiljshus i form av villor. Möjlighet att inrätta fler 
bostäder inom varje fastighet finns, således är även fler bostadshus 
möjligt. Flerbostadshus a nses som mest fördelaktigt i västra delen av 
planområdet där centrumverksamhet är tillåtet i bottenvåning, se 
figur 9. 

Figur 9. Galaxgatan, lämplig placering av flerfamiljshus. 

Tillkommande bebyggelse planeras främst för bostäder(B), med 
möjlighet till centrumverksamhet(C) i bottenvåning längst med 
Galaxgatan. 

Exploateringsgrad 
I planområdets sydöstra delar får byggnader i upp till 4 meter 
byggnadshöjd uppföras. Det syftar till att begränsa antal våningar till 
1-1,5 som samspelar med befintlig låg bebyggelse i kv Svanen. I 
resterande del av planområdet begränsas byggnadshöjden till 6,5 
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meter vilket möjliggör bebyggelse i upp till 2-2,5 våningar. 

Största byggnadsarea inom varj e bostadsfastighet(B) är 200 
kvadratmeter byggnadsarea inklusive uthus och garage ( e1) vilket 
utgör ungefär 20% av fastighetsytan. Vid användning (BS) ska 
marken användas för förskola/skola men kan om behov ej finns 
nyttj as för bostadsända mål. För (BS) markerat område regleras att 
maximalt 20% ( e3) av fastighetsarean får bebyggas. Det ger (BS) 
område flexibilitet och samma exploateringsgrad oberoende 
användning och fastighetsstorlek. 

Figur 10. Område med användning skola och bostäder 

Fastighetsstorleken regleras genom en angivelse om minsta tillåtna 
fastighetsstorlek i kvadratmeter ( ez). Minsta fastighetsstorleken är 
800-1000 kvadratmeter. Begränsningen syftar till att reglera a ntalet 
bostadsfastigheter till 23-25 stycken. 

Inom varje fastighet är grundläggningen till bebyggelse av s tor vikt 
och ska regleras i bygglovsskedet så att optimal VA-anslutning med 
självfall enkelt ka n upprättas. Schaktning och utfyllnader som 
försvårar eller förhindrar VA-avslutning ska därför undvikas. 

Förutsättningar 
Strax söder om pla nområdet ligger Ängshagenskolan för elever från 
å rskurs F till 6. I anslutning till Ängshagensskolan ligger även en 
förskola. Strax norr om planområdet ligger Kungsängsgymnasiet 
med flera olika gymnasieprogram som till exempel Barn- och 
fritids programmet, El- och energiprogrammet samt 
Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. 

Förändringar 
Inom detalj planområdet bereds mark för bostäder (B) men också 
förskola/skola(BS) då behovet bedöms öka i området. 

En milj östation föreslås i västlig del av planområdet (EJ som syftar 
att tjäna hela Ängshagenområdet. 
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Willys mataffär är beläget ca 200 meter från planområdet norr om 
Sörskogsleden. Öster om planområdet ligger Bilia som har både 
verkstad och försäljning av bilar. In till centrum är det ca 1,5 km och 
till tågstationen ca 2 km. 

Förändringar 
Inom detalj planområdet längst med Galaxgatan tillåts 
centrumverksamheter i bottenvåningar((), se figur 9. Detta 
möjliggör kommersiell service i området. 

Förutsättningar 
Byggnaderna kring det blivande kv. Räven består till stor del av 
friliggande villor uppförda från 2008 och framåt i upp till 2 våningar 
med sadeltak eller pulpettak, i en variation av kulörer. 

Förändringar 
Tillkommande bebyggelse ska ansluta i sin gestaltning till 
Ängshagenområdets villabebyggelse, därför finns planbestämmelser 
som begränsar exploateringsgraden och slår fast vissa 
gestaltningsprinciper. I planområdet eftersträvas också en 
bebyggelse som ger ett enhetligt och sammanhängande gaturum. 

Huvudbyggnad ska placeras fyra meter från gatan med långsidan 
eller kortsidan parallellt med gata. Garage eller carport ska placeras 
med infartsport 6 meter från fastighetsgräns mot gata. Detta syftar 
till att skapa ett mer slutet gaturum i småstadslik karaktär. 

För att knyta an till omkringliggande bebyggelses utformning och 
Salas bebyggelsekaraktär regleras att huvudbyggnad ska uppföras 
med sadeltak med tegelröda takpannor. 

För större delen av planområdet är takvinkeln begränsad till 30 
grader, för att bibehålla samma karaktär som omkringliggande 
bebyggelse. Detta tillsammans med bestämmelsen om byggnadshöjd 
låter styra totalhöjden, men samtidig göra bebyggelsen flexibel och 
varierad. 

Största tillåtna gavelbredd för bostads bebyggelse är 8,5 meter. 
Denna allmänna bestämmelse syftar till att förlänga byggnadernas 
volymer som tillsammans med bestämmelsen (p1), bidrar till ett mer 
slutet gaturum med fria och öppna bakgårdar. 

Endast en huvudbyggnad per bostadsfastighet, syftar till att skapa en 
hierarkisk bebyggelsestruktur inom bostadsfastigheterna, med en 
dominerande byggnadsvolym och fler mindre enheter gärna 
placerade pa rallellt mot gata. 

Endast källarlösa hus tillåts på grund av markens beskaffenhet med 
lera ner till ca 6-9 meter. 

Bestämmelsen, plantering ska finnas (n1), syftar till att tvinga 
anläggning av en lukt och bulleravskärmande plantering runt 
föreslagen miljöstation (E). 
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Förgårds mark ska planteras med häck (n21 för att skapa ett tydligt 
definierat och sammanhängande gaturum med tydlig karaktär för 
området. Öppen veranda får finnas på förgårdsmark 2 meter ut från 
fasad. Bestämmelsen syftar till att bidra till ett socialt aktivt och 
grönt gaturum, se figur 11 sektion för Meteoritgatan. 

+-~~-4._o~~_.~._~~~-s.o~I~~~ ..... ~~ 
PLAN rE: RAD FÖR- G. METEOIUTGlltAN GÅNG 

GÅRDSMARK ASF. ,\SFALl ASF. 
HÄCK I 'fOM fGli'ÄHS BEL\'SNIH. 

1:~H REV!:RANDA 

Figllr 11. Sektion, Meteoritgatan 

Figllr 12. Illllstration över hllr bostadsområdet kan komma att se ut. 
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Inom offentlig platsmark säkrar kommunen att gång-och cykel vägar 
är tillgängliga för funktionshindrade. Områdets flacka karaktär är av 

fördel för att tillgängliggöra ny bebyggelse. 

För byggnader finns det bestämmelser som omfattar krav på 
tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse 
och orienteringsförmåga. Dessa krav behandlas i bygglovsskedet. 

Förutsättningar 
Inom planområdet går idag gång-och cykel vägar som är belysta med 
elljus. 

Förändringar 
Vid anläggning av nya gator och parker ska elljusbelysning 
installeras. Med fler boende i området skapas även en känsla av 

trygghet av närvaro av andra människor. Befintlig belysning av 
gång- och cykel vägar ska inte försämras. 

Förutsättningar 
Öster om planområdet går riksväg 56 och Mälarbanan som ligger 
cirka 180 respektive 200 meter från plangräns. Trafikmängden på 
riksvägen är beräknat till 6400 fordon och dygn (2010). Mälarbanan 
trafikeras av cirka 28 persontåg och 19 godståg/dygn om cirka 50 
respektive 500-600 meter långa tågsätt i snitt. 

I och med upprättande av detaljplan för kv Svanen, söder om 
nuvarande planområde genomfördes en bullerutredning, (Buller 
Ängshagen PM2008.02) som visar att samtliga riktvärden utom 
maximal ljudnivå vid uteplats kan hållas. Mälarbanan är källan till 
överskriden bullernivå, detta riktvärde får däremot överskridas 5 
ggr / dygn under dygnets mest trafikbelastade timme. 

En bullervall är uppförd väster om nuvarande detaljplaneområde 
och skyddar således föreslagen bebyggelse. 

Förändringar 
Inom planområdet tillåts en högsta bullernivå vid fasad, på max SO 
dBA (06-18) och maximalt 45 dBA kvälls- och nattetid (18-06), i 
enlighet med Boverkets rekommendationer. 

Ny genererad trafik kommer främst belasta den nya Galaxgatan som 
löper genom detaljplaneområdet, se figur 26. Denna riskerar att 
även få genomfartstrafik från kv Svanen vilket kan öka 
bullernivåerna i området. Därför föreslås att Galaxgatans 
genomsläpplighet för motorfordon regleras eller att gatans hastighet 
begränsas. 

Med stöd av de slutsatser som redovisas i bullerutredningen. 
(Ängshagen PM2008.02) görs bedömningen att upprättade åtgärder 
såsom bullervall öster om detaljplaneområdet gör att gällande 
bullerkrav och riktlinjer inte överskrids. Ytterligare bulleråtgärder 
bedöms inte vara nödvändiga. 



Olycksrisker 

Lek och rekreation 

Naturmiljö och 
vattenområden 

Förutsättningar 

13 
KV RÄVEN 

SAMRÅDSHANOL1NG 

Cirka 180-200 meter öster om detaljplaneområdet går Riksväg 56, 
(6400 fordon/dygn) och Mälarbanan, (47 tågpassager/dygn), båda 
är huvudleder för farligt gods. Dessa trafikleder är relativt högt 
belastade med hastighetsbegränsningar på mellan 50 och 90 km/h 
för vägtrafiken och upp till 120km/h för tågtrafiken. Idag finns 
uppförda skyddsvallar öster om planområdet mot dessa trafikleder. 

Förändringar 
De två ovan nämnda trafiklederna anses inte utgöra någon risk för 
planförslagets genomförande på grund av den idag uppförda 
skyddsvallen samt det långa avståndet på cirka 180-200 meter till 
vägkant. En ny rondell avses byggas i planområdets norra del och 
kommer bidra till att hastigheterna hålls nere för genomfartstrafik 
från Vintergatan till Sörskogsleden. 

Förutsättningar 
En allmän lekplats finns i kvarteren Örnen/Svanen avståndet till 
lekplatsen från kvarteret Räven är som längst ca 250 meter. Till 
strövskog är det ca 500 meter och till belysta motionsspår är 
avståndet ca 800 meter. På kartan nedan är befintliga lekparker 
markerade med en stjärna. 

Figur 13. Illulstration av lokalisering av närliggande lekplatser. Detaljplaneområdet 
är markerat med svart streckad linje. 

Förändringar 
Inom planområdet anläggs en park med gräsytor, planteringar och 
sittplatser med möjlighet att anlägga en skålad gräsyta för att 
fördröja dagvatten. 

Förutsättningar 
Planområdet utgörs av åkermark. Marken arrenderas ut till en 
bonde som brukar jorden. 

Förändringar 
I detaljplaneområdets östra del mot bullervallen anläggs en passage 
med användning NATUR för att ge boende en enkel väg österut till 
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Figur 14. Reservat för kommandegång och cykelväg, DP4023 

Figur 15. Detaljplaneförslagets anslutning till bullervallarna 
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Detaljplaneförslaget föreslår en central kvarters park med s ittplatser, 
lekytor, planteringar och en damm. Parken är tänkt att fungera som 
kv Rävens mötesplats. Parken kan även nyttjas för skolan/ förskola n 
som ligger i direkt anslutning, se figur 19. 

Mindre parkytor med träd, buskage och planteringar anläggs i 
detaljplaneförslagets nordvästra del i anslutning t ill korsning 
Vintergatan-Galaxgatan. Syftet med dessa är att fungera som 
bullerdämpning och grön barriär mot trafiken, se figur 17-18. 
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Figur 16. Buffertpark mot Vintergatan och rondellen 

Figur 17. Kvartersparken inom detaljplaneområdet 
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Inom detaljplaneområdets nordvästra del går Vintergatan som ä r 
matarled ti ll Sörskogsleden och Riksväg 56. Till cent rala sala, Stora 
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torget och Centralstationen är det 1,3 respektive 1,8 km fågelvägen 
och något mer med cykel och bil. 

Alla gator, cykelvägar och gångvägar i anslutning till planområdet är 
asfalterade. 

Förändringar 
Alla gator i planområdet planläggs som allmän plats (LOKALGATA). 
En ny rondell föreslås vid korsningen Galaxgatan-Vintergatan. 

Galaxgatan som sträcker sig genom planområdets västra del får 
tillsammans med gång-och cykelvägen österut bestämmelsen att 
alleträd ska anläggas vilket syftar till att säkra gaturummens gröna 
karaktär och uppmuntra till gatans roll som vistelserum, se figur 17. 

4,0 

PLANTERAD FÖR
GÅRDS!J.ARK 

HÄCK I TOMTGRÄNS 
ENTRE\IERANDA 

FigurlB. Sektion Galaxgatan 
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Meteoritgatan föreslås utformas med trottarer på ömsesidor om 
körbanan, se figur 19. 
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Figur 19. Sektion Meteoritgatan 

Norr om planerade tomter längs Vintergatan ligger ett område med 
underjordiska ledningar vilket utnyttas med gång- och cykelväg, 
träd plantering/plattor och gräsytor. Gång- och cykelvägen ansluter 
till befintlig gång- och cykel väg som leder upp mot Sörskogsleden. 
Vintergatan förlängs österut för att ansluta till föreslagna Oriongatan 
som leder vidare upp till Sörskogsleden. Detta för att sopbil och 
andra transporter till ev skola/förskola ska kunna ledas direkt ut ur 
området och inte belasta bostadsområdet med ytterligare trafik. 
Förlängning av Oriongatan upp till Sörskogsleden finns i detaljplan 
4023, se figur 21. 
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Föreslagen gatustruktur syftar till att slutföra Ängshagenområdets 
struktur. Samtliga gator förslås ha kommunalt huvudmannaskap. 

Förutsättningar 
Cykelinfrastrukturen inom planområdet är viktig att bibehålla och 
utveckla då den utgör skolväg för många barn och huvudled för 
cyklister från Ängshagenområdet med målpunkt i centrala Sala. 

Förändringar 
Nedan redovisas tänkt gång- och cykelstruktur i detaljplaneområdet 
vilket bibehåller befintlig sträckning. Föreslagen gång- och cykelväg 
i mitten av planområdet (GC/VÄG) kommer att kantas av en alle med 
syfte att vara en del i den gröna gatu-och parkstrukturen i området. 

- Gångvägar 
- G/C-vägar 

Figur22. ll/ustration av detaljplaneförslagets gång-och cyke/struktur (uppdateras 
med karta som visar g/c-väg söder om planområdet och hur g/c-väg längs 
Vintergatan ansluter till befintlig väg mot Sörskogsleden i NV) 

Silverlinjen tra fikerar med buss i området med avgångar en gång i 
timmen. Den närmaste busshållplatsen är belägen på Vintergatan ca 
250 meter från planområdet. Öster om planområdet på 
Stockholmsvägen, finns hållplats för Linje 60 och 65. Linje 60 går 
mot Saladamm och Ljugandsbo och Linje 65 mot Tom ta, där byte till 
buss mot Västerås är möjligt. Sala station ligger ca 2 km norr om 
planområde, därifrån går tåg mot Västerås, Stockholm, Uppsala och 
Karlstad. 

Parkering sker främst på den egna fastigheten. Tidsbegränsad 
parkering för hämtning och lämning av barn på förskolan utformas i 
samråd med trafikingenjör. 
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Planområdet ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten 
och avlopp, den tillkommande bebyggelsen antas kunna anslutas till 
befintligt nät utan ytterligare åtgärder. 

Delar av området som i dag utgörs av åkermark kommer att 
hårdgöras vid anläggandet av gator och byggnation av bostäder. 
Parkeringsytor och andra hårdgj orda ytor bör utformas med hänsyn 
till dagvattenhanteringen tex med genomsläppliga markmaterial. 

Dagvatten ska i första hand omhändertas inom den egna fastigheten 
och i andra hand fördröjas innan det släpps till det kommunala 
dagvattennätet. 1 kvartersparken finns möjlighet att anlägga en 
skålad gräsyta med syfte att fördröja dagvattnet. 

Kommande bebyggelse bedöms kunna anslutas till fjärrvärmenätet. 
Även andra typer av uppvärmning är möjlig. 

Tillkommande bebyggelse bedöms kunna anslutas till befintligt 
fibernät. 

lnom planområdet finns ett antal ledningar för olika syften, t.ex. VA, 
el och fjärrvärme. Dessa ska beaktas i byggskedet för att undvika 
skador vid markarbeten, samt överbyggnad och framtida problem. 

Underjordiska ledningar går genom planområdet, norr om den 
planerade bebyggelsen längs Vintergatan. Föreslagna tomtgränser är 
placerade utanför ledningsområdet i lokalgateområdet. 

Hämtning av avfall sker med traditionell avfallshantering och ska 
följa arbetsmiljöverkets riktlinjer. 

Hämtningsplats för avfall ska utformas efter arbetsmiljöverkets krav 
på körvägar, vändplatser och avfallsutrymmen. Avfallshanteringen 
ska även följa kommunens riktlinjer om källsortering. 

Avfallshanteringen ska följa kommunens förordning om renhållning 
och de rekommendationer som anges i Avfall Sveriges "Handbok för 
avfallsutrymmen, Råd och anvisningar för transport, förvaring och 
dimensionering av hushållsavfall, Rapport 2009". 

Källsortering av hushållsavfall ska kunna ske vid fastigheten. 
Verksamheters avfall och hushållsavfall skall kunna hanteras 
separat. 

Hos kommunens återvinningscentral Återbruket-Returen lämnas 
sorterade förpackningar och tidningar samt sorterat grovavfall från 
hushållen. Företag lämnar grovsopor efter tecknande av 
Återbrukskort. 
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Planförslaget har liten till ingen påverkan då planförslaget avser 
idag obebyggd mark med angränsande bebyggelse uppförd i samtida 
karaktärsdrag. Planförslaget bidrar till att upprätthålla karaktären i 
området bestämmelser som reglerar utformning och utseende. 

Naturmiljö 
I dagsläget består planområdet av odlingsmark av monokultur utan 
träd och buskage. Konsekvensen av planförslaget blir att marken tas 
i anspråk för hårdgjorda ytor, bebyggelse och anlagd grönska. 
Eftersom planförslaget idag saknar kända värdefulla naturvärden 
görs bedömningen att planförslaget ger området en positiv effekt i 
form av mer grönska i varierad form. 

Rekreation och friluftsliv 
Rekreation och friluftsliv påverkas mycket lite av planens 
genomförande då större delen av planområdet utgörs av 
odlingsmark och saknar rekreationsvärde. 

Mark och vatten 
Planen bedöms inte leda till negativa konsekvenser för mark- och 
vattenområden inom, eller i anslutning till, området. 
Miljökvalitetsnormerna (MKN) bedöms inte påverkas negativt av 
planens genomförande. 

Gata och trafik 
Befintlig gatustruktur kompletteras med mindre avsnitt och nya 
sträckningar för att möjliggöra angöring av tillkommande 
bebyggelse samt anläggandet av trafiksäkra infarter. Förslaget kan 
innebära viss ökning av trafikflödet i området. Sammantaget blir 
konsekvenserna för gata och trafik begränsade. 

Barnperspektiv 

Planen möjliggör etablerandet av fler bostäder med närhet till 
anlagda parker och naturområden. I området möjliggörs även 
etablerandet av en skola eller förskola med ny lekplats. 
Sammantaget bedöms planförslaget kunna leda till positiva 
konsekvenser ur ett barnperspektiv. 

Tillgänglighet 
Genomförandet av planen antas leda till små konsekvenser för 
tillgängligheten inom området. 

Hälsa och säkerhet 
Tillkommande bebyggelse väntas leda till en ökad trafikmängd i 
området vilket kan leda till ökat buller och minskad säkerhet för 
oskyddade trafikanter. Dessa konsekvenser bedöms dock vara 
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begränsade med avseende på föreslagna åtgärder. 

Detaljplanearbetet bedrivs med standardförfarande. 

Tidplanen redovisar hanteringen av detaljplanen och nu beräknade 
tidpunkter för olika beslut. 

Maj 2016 

Augusti 2016 

September 2016 

November 2016 

December 2016 

Kommunstyrelsens ledningsutskott, 
beslut om samråd 

Kommunstyrelsens ledningsutskott, 
beslut om granskning 

Granskning 

Kommunstyrelsen, beslut om antagande 

Kommunfullmäktige, beslut om 
antagande 

Såvida inte detaljplanen överklagas vinner planen laga kraft tre 
veckor efter justeringen av kommunfullmäktiges protokoll. Därefter 
kan bygglov ges för åtgärder i överensstämmelse med detaljplanen. 

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Kommunen ansvarar för utbyggnaden av allmän platsmark, vatten 
och avlopp, dagvatten anläggningar och elnät till fastighetsgräns. 
Inom kvartersmark ansvarar respektive fastighetsägare 

Sala kommun är huvudman för allmän plats i detaljplanen. 

Kostnaderna för upprättande av denna detaljplan tas ut som 
planavgift i samband med bygglovsprövning. 

Exploateringsavtal ska upprättas i enlighet med Sala kommuns 
riktlinjer och godkännas i kommunfullmäktige innan detaljplanen 
antas. 

Markanvisningsavtal ska upprättas i enlighet med Sala kommuns 
riktlinjer och godkännas i kommunfullmäktige innan detaljplanen 
antas. 
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De tillkommande fastigheterna som planen möjliggör på kommunal 
mark kommer att tillföras kommunens tomtkö. Fastigheter inom 
allmänplatsmark ägs och förvaltas av Sala kommun. 

Kända ledningsägare inom planområdet är Sala-Heby Energi Elnät 
AB, Sala-Heby Energi Fjärrvärme AB, Skanova samt Sala kommun. 

Det kan finnas ytterligare, av Sala kommun okända, ledningar som 
berörs av detaljplanen. Det åligger exploatörerna att undersöka om 
ytterligare ledningar finns. Exploatörerna ska kontakta berörda 
ledningsägare i god tid. Utsättning av befintliga kablar ska begäras 
innan arbetena sätts igång. Befintliga anläggningar måste hållas 
tillgängliga för berörda ledningsägare under byggtiden. Flytt av 
befintliga ledningar bekostas av exploatören. 

Ledningar som inte ligger på kvartersmark och inte ligger inom u
område kan behöva flyttas i samband med planens genomförande. 

Kostnaderna för upprättande av denna detaljplan tas ut i samband 
med bygglovsprövning i form av en planavgift. 

Buller 
PM2008:02, Buller Ängshagen, Trivector, 2008-02-15 

Geotekniska förhållanden 
PM Geoteknik Kristina 4:4, 4:11, 4.14, Bjerkling, 2010-02-11. 

Övrigt nödvändiga utredningar 
Exploatörerna bekostar de utredningar som är nödvändiga för 
bygglovsprövningen. 
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Anders Dahlberg, Markingenjör, Planering och utveckling, 
Samhällsbyggnadskontoret 

Yvonne Fahlman, Markingenjör, Planering och utveckling, 
Samhällsbyggnadskontoret 

Maria Hedberg, Planarkitekt, Planering och utveckling, 
Samhällsbyggnadskontoret 

Peranders Waldemarsson, VA ingenjör, Samhällstekniska enheten, 
Tekniska kontoret 

Dan-Ola Norberg, Stadsarkitekt, Byggenheten, 
Samhällsbyggnadskontoret 

Ronald Houben, Miljöinspektör, Miljöenheten, 
Samhällsbyggnadskontoret 

Detaljplanen har tagits fram i samarbete med konsulter från 
Tengbomgruppen AB 

Lena Steffner 
Plan- och utvecklingschef 

Maria Hedberg 
Planarkitekt 
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Behovsbedömning för miljöbedömning inkl checklista 
(med lagtext) 

DETALJPLAN FÖR Ängshagen fjärde kvadranten, SALA 
KOMMUN 

Enligt miljöbalkens 6 kapitel skall en kommun göra en miljöbedömning av en plan eller ett 
program om planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan(§§ 11 -
12). 

Genom att genomföra en behovsbedömning med hjälp av bifogad checklista kan 
planförfattaren tillsammans med miljöingenjören besluta om planen kan antas innebära 
betydande miljöpåverkan och det därmed ska göras en miljöbedömning. 

Inom ramen för miljöbedömningen ska kommunen upprätta en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) där den betydande miljöpåverkan, som planens genomförande kan antas medföra, 
identifieras, beskrivs och bedöms. 

Behovsbedömningen är hjälpmedlet för att se om en miljöbedömning måste genomföras. 
Miljöbedömning är processen och MKB är dokumentet som processen leder fram till. 



Typ av detaljplan 
Standardförfarande i:gJ Ändrin D Med D Utan ro ram i:gJ 
Planhandläggare 
Märta Alsen, Sofia Elrud och Maria Hedberg 
Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med att ta fram en detaljplan för Ängshagens nord östra hörn är att möjliggöra för fler 
bostäder i området Ängshagen. Sala kommun har som mål att växa och bli 25000 invånare till 
år 2024 då staden fyller 400 år. 

I och med att en detaljplan för Ängshagen fjärde kvadranten tas fram ska nya vägar och nytt 
ledningsnät för VA anläggas. En tydligare entre till hela Ängshagen ska iordningställas. En 
omstartstation för återvinning ska få en permanent plats. 
Området som ingår i planen är ca 31000 m2 stort. 

fntrepark 
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Flexibel användning 
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",r "~ : l ff '- '1 : • t r' 

1J1; ,,, I ' ' 
~,. ', .• ~ t? k \ I f ~ I 

l ', • t 1 ) \- I • ~ ~ 

I dag utgörs området i sin helhet av åker som brukas av en arrendator. All mark inom 
planområdet ägs av Sala kommun. Planområdet ä r beläget i de södra delarna av Sala stad, 
strax söder om Sörskogsleden. 
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Det aktuella området är inte planlagt, omkring liggande mark är dock planlagd. I väster och 
söder är marken planlagd för bostäder och i öster för icke störande verksamheter. 
Det aktuella området beskrivs i den dispositionsplan som togs fram för hela 
Ängshagenområdet 1988. Den utbyggnad som planerades i början på 1990 talet 
förverkligades inte i s in helhet utan området har byggts ut i etapper sedan dess. Området har 
tidigare varit planlagt fö r bostäder dp 3562, men den del av planen som inkluderar aktuellt 
område upphävdes 1999. 
Utbyggnaden av området stämmer överens med gällande översiktsplan, Plan för Sala 
ekokomun från 2002. Översiktsplanen anger att utbyggnad av bostäder ska ske i centrala Sala 
e ller i de mindre orterna på landsbyggden. Den fördjupade översiktsplanen, plan fö r Sala stad 
från 2014 beskriver en fortsatt utbyggnad av Ängshagen som positiv för Sala stad och fö r 
Ängshagenområdet i s in helhet. 

När enomfördes behovsbedömningen Planen ~ Pro rammet D 
Vilka har enomfört behovsbedömnin en: Märta Alsen 

Sammanfattning 

Checklistan för miljöbedömningar har utgjort underlag för nedanstående sammanfattning och 
bedömning (bilaga) av vilken påverkan ett plangenomförande antas innebära. 

PLANEN 
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Detaljplanen för den nordvästra delen av Angshagen syftar till att skapa nya tomter till den 
kommunala tomtkön. Planen möjliggör också för en förskola i området. Ny infrastruktur i 
form av vägar, vatten och avlopp samt fiber for bredband kommer att byggas. Planen kan 
komma att innebära att en ny infart till Angshagen kommer att iordningställas. Infarten kan 
delvis komma att hamna utanför planområdet. 

PLATSEN 

Planområdet är ca 31000m2 och beläget i de södra delarna av Sala stad. Planområdet utgör 
en etapp i utbyggnaden av Angshagenområdet. Angshagen har byggts ut etappvis sedan 
början på 90-talet. I dag utgörs planområdet av jordbruksmark som brukas av en arrendator. 
All mark inom planområdet ägs av Sala kommun. Strax väster om Angshagen finns ett 
skogsområde som är utpekat som värdefull närströvskog. Ggenom Angshagen löper gång och 
cykelvägar som gör det lätt att nå skogsområdena både för barn, unga och vuxna. 
Angshagen ligger nära Rv 56 och Sörskogsleden, bullerval/ar har dock uppförts vilket 
minskar bullerstörningenfrån vägarna. 

PÅVERKAN 

Markanvändning 
Planområdet utgörs idag av åkermark, enligt miljöbalkens tredje kapitel §4 så skall åkermark 
endast tas i anspråk för byggnation då det tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse och då 
intresset inte kan tillgodoses på annat sätt. Äkermarken söder om Sala där Angshagen är 
beläget är redan till stor del i anspråk/agen för bostäder och verksamheter. Utbyggnaden av 
fjärde kvadranten sammanfogar ängshagen till ett mer samanhållet område, dessutom byggs 
ängshagen på ett tydligare sätt i hop med centrala Sala stad. 

Stadsbild 
Detaljplanen kommer att innebära att områden som i dag inte är hårdgjorda kommer att 
hårdgöras vilket innebär att en ökad mängd dagvatten kommer behövas tas om hand. 

Hälsa och säkerhet 
Angshagen är ett centralt beläget villaområde med närhet till centrum, affärer, skola och 
natur. Närheten till båda centrala Sala, skolor och närströvskog gör att många människor 
som bor där lätt kan cykla eller promenera till jobb, fritidsaktiviteter eller skola något som är 
positivt för såväl hälsan som trafikmiljön. 
Planområdet ligger inom högriskområde för radon enligt mätningar som visade på höga 
radonvärden gjordes 2010. Ett radonsäkert byggande tätt mot mark rekommenderas. 

Må/uppfyllelse 
Detaljplanen bedöms inte motverka några nationella, regionala eller lokala mål. 

Samlad bedömning 
Med utgångspunkt av ovanstående görs den preliminära bedömningen att ett genomförande av 
detaljplanen inte kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan enligt MB 6: l l. En 
miljöbedömning enligt MB 6: 11-6: 18 bedöms därmed inte behöva genomföras. 
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Bilaga : Checklista för miljöbedömning 

Checklistan ska användas för att bedöma vilka miljökonsekvenser ett genomförande av 
detaljplanen får. Om flera alternativ till detaljplan har tagits fram ska samtliga alternativ 
behovsbedömas. 

Om en fråga berörs skall detta markeras med ett kryss i checklistans första kolumn (tom ruta 
innebär att planen inte berör aktuell fråga). Berörd fråga ska sedan bedömas och 
kommenteras; 

Ett "ja" innebär att föreslagen mark- eller vattenanvändning kan komma att leda till risk för 
betydande miljöpåverkan som enskild eller sammanvägd aspekt. 

Ett "nej" indikerar att föreslagen användning inte kommer leda till risk för betydande 
miljöpåverkan enskilt eller i sammanvägd bedömning på grund av att planförslaget inte 
påverkar frågan alls eller endast i mindre omfattning. 

"Kanske" innebär att det finns en osäkerhet, att frågan behöver utredas vidare. 

Ställningstagandena bör kommenteras i kommentarsrutan under respektive frågeställning. 

Observera det faktum att en berörd aspekt/fråga automatiskt inte innebär att ett genomförande 
leder till risk för betydande miljöpåverkan. En detaljplan kan beröra en fråga utan att det 
behöver betyda att genomförandet leder till betydande miljöpåverkan, t ex om frågan endast 
berörs i ringa omfattning eller om planens utformning tar tillräcklig hänsyn. 

Vid bedömnigen av en fråga kan ett ja också indikera på miljöpåverkan i positiv 
riktning. Detta markeras med ett+ X, och bör liksom övriga bedömningar kommenteras 
för att tydliggöra bedömningen. 

Miljöbalken 
Frågeställningar 

Planen Bedömning 
Berör ett genomförande av planen (fråga 1-8): berör: miljöpåverkan 

JA NEJ Kanske 
I. Stora opåverkade områden, enligt 3 kap 2§? D D D D 
2 §Storamark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är 
påverkade av cxploatcringsförctag eller andra ingrepp i miljön skall så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär 

Kommentarer: 

2. Ekologiskt känsliga områden enligt 3 kap 3§? D D o. D 
3 § l\.Jark- och vatteno1nrådcn son1 är särskilt känsliga från ekologisk 
synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada 
natunniliön 
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Kommentarer: 

3. Jord- och skogsbruksmark enligt 3 kap 4§? ~ l2SJ D D 
4 §Jord-och skogsbruk är av nationell betydelse. 

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast otn det behövs för att tillgodose väsentliga samhälls-
intressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt 1nöjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk 

Kommentarer: Planområdet utgörs av åkermark. Marken arrenderas ut till en bonde som 
brukar jorden. Planområdet är en del i exploateringsprojektet Ängshagen som byggts ut sedan 
90-talet. Stora delar av Ängshagen är byggt på åkermark. Ängshagen är det område i Sala där 
nyproduktionen av bostäder är störts. Det finns även en stor efterfrågan på villatomter i 
området. Ängshagen byggs på ett tydligare sätt ihop med Kungsängen och Sörskogsledens 
barriäreffekt minskar då de visuellt blir tydligare att Ängshagen är en del av sala stad. 

4. Mark- och vattenområden av riksintresse och 
natura 2000-områden enligt 3 kap 5-8§ samt 4 kap 
Riksintresse- och Natura 200-områden finns beskrivna 
i Plan för Sala ekokommun. 

Natur 
a) Våtmarkskomplexet vid Svartån? D D D D 
b) Vitmossen? D D D D 
c) Kalkområdet vid Sala och Långforsen, 

Ekebymosse, Naturmarken vid Tistbrottet? D D D D 
d) Långheden? D D D D 
e) Nedre Dalälven? D D D D 
t) Höskovsmossen? D D D D 
g) Storsjön i Möklinta? D D D D 
h) Fermansbo urskog, Krokmossen och Skenaren? D D D D 
i) Harsjön, Stensjön? D D D D 
j) Ölstabrändan? D D D D 

Kulturmiljö 
k) Sätrabrunn? D D D D 
l) Nätmyran? D D D D 
m) Sala gruva? D D D D 
n) Sala bergstad? D D D D 

Frihifisliv 
o) Nedre Dalälven? D D D D 

Värdefulla ämnen och mineral 
p) Tistbrottet? D D D D 

Energidistributionsanläggningar 
a) Vattenfalls naturgasledning? D D D D 
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Områden med särskilda riktlinjer 
r) Området utmed Dalälven från Avesta till D D D D 

Skutskär? 
s) Vattenkraft i Dalälven nedströms Näs Bruk? D D D D 

Vägar och järnvägar av riksintresse 
t) Rv 70? D D D D 
u) Rv 67? D D D D 
v) Rv 56/72? ~ D ~ D 
w) Samtliga järnvägar? D D D D 

Totalförsvaret? D D D D 
Kommentarer: Ängshagen planeras att byggas ut med 16-19 villor samt eventuellt en förskola. 
Utbyggnaden kan komma att generera fler trafikrörelser på Rv 56, det bedöms dock inte leda 
till någon större påverkan på riksvägen. 

5. Gällande miljökvalitetsnormer enl 5 kap MB? 
Finns det risk att föreslagen detaljplan leder D D D D 
till/medverkar till att f.!ällande MKN överskrids? 
Kommentarer: 

6. Förorenad mark? 
Har området tidigare använts på sådant sätt så att 
man kan misstänka att marken kan vara förorenad? 
(JO kapMB) 

- Industrimark? D D D D 
- Luftburet nedfall? D D D D 
- Utfyllnadsmassor? D D D D 

Kommentarer: En översiktlig miljöteknisk markundersökning genomfördes av Bjerking AB i 
februari 20 I O på olika delområden i Sala. Ängshagen ingick som ett delområde i utredningen. 
Enligt utredningen finns inom planområdet inga metallhalter som överskrider Salas 
platsspecifika riktvärden. 

7. Berör ett genomförande av planen något av följande 
intressen? Regionala och Sala kommuns. 
De regionala intressenafinns beskrivna i Plan för Sala 
ekokommun. 

a) Landstingsintresset; Skogen Salbohed? D D D D 
b) Stiftreservat (Prästön och Godmanstorp )? D D D D 
c) Länsstyrelsens naturvårdsplan? D D D D 
d) Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering? D D D D 
e) Tätortsnära friluftsliv? D D D D 
f) Oexploaterade områden? D D D D 
g) Materialhushållningsplanen? D D D D 
h) Kulturminnesvårdsprogrammet? D D D D 
i) Sala kommuns jordbruksbygd? D D D D 
j) Sala stads småstadskaraktär? D D D D 
k) Avfallsplanen? D D D D 
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1) Energiplanen? D D D D 

Kommentarer: 

8. Berör ett genomförande av planen följande 
skyddade och utpekade natur- och kulturområden? 

Nationalpark 
a) Del av Fämebofjärdens nationalpark? D D D D 

Naturreservat 
b) Ölstabrändan naturreservat? D D D D 
c) Gull valla naturreservat? D D D D 
d) Fläckebo naturreservat? D D D D 
e) Kolpelle naturreservat? D D D D 

Naturminne 

fJ Strandskydd? D D D D 
g) Vattenskyddsområde? 

i. Knipkällan? D D D D 
11. Viggbo/Nötmarken? D D D D 

111. Vallrum? D D D D 
iv. Kumla? D D D D 

Övrigt 
h) Biotopskydd? D D D D 
i) Fornlämningsområde? D D D D 
j) Byggnadsminne? D D D D 
k) Kulturreservat? D D D D 
1) Kulturhistorisk värdefull bebyggelse? D D D D 
m) Historiska samband? D D D D 
n) Stadsbild? 1:8:J D 1:8:J D 

Kommentarer: Ytterliggare en etapp av ett befintligt bostadsområde färdigställs vilket ger en 
bild av ett mer färdigt bostadsområde. De som bor i Ängshagen får en tydlig entre till området 
och en tydligare koppling till Kungsängen. 

Plan- och bygg/agen 

9. Berör planen någon av följande aspekter och kan ett 
genomförande av planen medföra avsevärd 
förändring av mark- eller vattenanvändningen i 1:8:J D D D 
området enligt 2 kap I§? 
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1 § 1'.lark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för 
vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge 
samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som 
medför en från allmän synpunkt god hushållning. 

Vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhands besked 
skall bestämmelserna i } och 4 kap. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htmmil 
jöbalken tillämpas. Enlig t 5 kap. 3 § 

http://www.noti sum.se/rnp/sls/lag/ l 9980808.htmmil 
jöbalken skall miljökvalitetsnormer iakttas vid planering och 
planläf!Q:ning. Lag (1998:839). 

Kommentarer: 
Planområdet utgörs idag av åkermark och enligt miljöbalkens tredje kapitel §4 så skall 
åkermark endast tas i anspråk för byggnation då det tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse 
och då intresset inte kan tillgodoses på annat sätt. Åkermarken söder om Sala där Ängshagen 
är beläget är redan till stor del i anspråktagen för bostäder och verksamheter. Denna etapp 31 
ha åker ligger inklämd mellan bostäder och trafikleden Sörskogsleden i norra Ängshagen. 
Etappen är en del i arbetet med att bygga ihop staden och minska Sörskogsledens 
barriäreffekter. 

10. Berör planen någon av nedanstående aspekter och 
kan ett genomförande av planen innebära påverkan 
enligt 2 kap 3§ på de boendes och övrigas hälsa på 
grund av: 

3 § Bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till 
1. de boendes och övrigas hälsa, 
2. jord-, berg- och vattenförhållandena, 
3. möjligheterna att ordna trafik, vatten försörjning och avlopp samt annan 
samhällsservice, 
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt 
bullerstörningar. 

Bebyggelse och anläggningar som för sin funktion kräver tillförsel av 
energi skall lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn tiU 
energi försörjningen och energihushållningen. Lag (1989:51 f') . 

a. Radonförekomst? 
Högrisk ~ Normalrisk D Lågrisk D 
b. Klimatologiska faktorer? 
I. Solförhållanden? 

Il. Vindförhål landen? 
111. Förändringar i luftfrörelser, temperatur eller 

klimat? 
C. Trafik bu I ler? 

i. y-· ? ag. 
Il. Järnväg? 
iii . Flyg? 

d. Övrigt buller? 
I. Externt industribuller? 

11. Motorbana? ... 
Skjutbana? Il I. 

IV. Annat buller? 
e. Vibrationer/skakningar? 

D D D D 

D D D D 
D D D D 
D D D D 

D D D D 

~ D ~ D 
D D D D 
~ D ~ D 

D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
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f. Störningar i tyst miljö? D D D D 
g. Vattenföroreningar? 

l. Förändringar av grundvattenkvaliten? D D D D 
ii. Förändringar på flödesriktningen på 

grundvattnet? D D D D 
iii. Minskning av vattentillgången i någon 

vattentäkt? D D D D 
IV. Förändrade infiltrationsförhållanden? D D D D 
V. Förändrade avrinnings eller 

dräneringsmönster med risk för 
översvämning/uttorkning? D D D D 

vi. Förändring i dagvattenomhändertagandet? D D D D 
vii. Förändringar i ytvattenkvaliten? D D D D 

viii. Förändringar i flöde, riktning eller ström-
förhållanden i vattendrag? D D D D 

IX. Kommer tillstånd för vattenverksamhet 
krävas? D D D D 

h. Luftföroreningar? D D D D 
i. Obehaglig lukt? D D D D 
J. Förekomst av elektromagnetiska fält? D D D D 
k. Störande ljussken? D D D D 
I. Närhet till djurhållning? D D D D 

Kommentarer: 
Planområdet ligger inom högriskområde för radon, enligt kommunens radonriskkarta från 
l 995 och 20 I O gjordes mätningar som visade på höga radonvärden. Ett radonsäkert byggande 
tätt mot mark rekommenderas. Avståndet till riksväg 56 är ca 400 meter till Sörskogsleden är 
avståndet ca I 00 meter. 
Beräkningar av trafikbullret i området har ännu inte gjorts, bullervallar har tidigare uppförts 
för att minska bullret från Rv 56 och Sörskogsleden. Sörskogsleden är sedan juni stängd för 
tung trafik vilket minskar bullret från vägen. 
Salanda, Salas flygplats är belägen ca 1,6 km från planområdet. Flygplatsen trafikeras relativt 
glest främst med segel flyg, hängflyg och modellflyg vilket inte bedöms påverka planområdet. 
11. Berör planen följande aspekter och kan ett 

genomförande av planen innebära risk, enligt 2 kap 
4§ för: 

4 § Inom områden med sammanhållen bebyggelse skall bebyggelse1niljön 
utformas med hänsyn till behovet av 
1. skydd mot uppkomst och spridning av brand samt mot trafikolyckor och 
andra olyckshändelser, 
2. åtgärder för att skydda befolkningen ,not och begränsa verkningarna av 
stridshandlingar, 
3. hushållning med energi och vatten samt goda klimatiska och hygieniska 
förhållanden, 
4. trafikförsörjning och god trafikmiljö, 
5. parker och andra gröno1nråden, 
6. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsfönnåga 
att använda 01nrådet, 
7. föriindringar och kompletteringar. 

Inon1 eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse 
skall det finnas lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse samt 
möjligheter att anordna en rimlig sa1nhällsscrvice och kommersiell service. 
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Lag (1995:1191). 

a) Brand och explosion? D D D D 
b) Utsläpp av särskild miljö- och hälsofarliga 

ämnen vid händelse av olycka? D D D D 
c) Att människor utsätts för hälsofara inklusive 

mental ohälsa? D D D D 
d) Trafiksäkerhet? 

- Ge-trafik? [gJ D [gJ D 
- F ordonstrafik? [gJ D [gJ D 
- Parkering etc.? [gJ D [gJ D 

e) Olyckor i samband med transporter av farligt 
gods? Se karta med transportvägar for farligt 
gods. [gJ D D D 

t) Instabilitet i markförhållandena eller de 
geologiska grundförhållandena? 
- Skred? D D D D 
- Ras? D D D D 
- Sättningar etc.? [gJ D [gJ D 

g) Skada eller förändringar av någon värdefull 
geologisk formation? D D D D 

h) Erosion? D D D D 
i) Förändrade sedimentationsförhållanden i 

vattendrag eller sjö? D D D D 
j) Att befintlig miljöstärande verksamhet i 

omgivningen kan ha negativ inverkan på 
projektet? D D D D 

k) Att befintlig miljöstärande verksamhet i 
omgivningen blir belägen på otillräckligt 
skyddsavstånd enligt "riskhänsyn vid 
bebyggelse"? D D D D 

Kommentarer: 
Utbyggnaden av planområdet kommer att innebära att nya vägar samt gång-och cykelbanor 
anläggs. Utbyggnaden av vägnätet kommer att innebära att trafiksituationen inom hela 
Ängshagenområdet förbättras genom en tydligare infart som är anpassad för trafiken till skola 
och förskola anordnas. De ställen där gång och cykelbanor korsar bilvägar skall gång-och 
cykelvägarna utformas på ett sådant sätt att hastigheterna på bilvägen är tydlig. 
Planområdet består av ett djupt lerlager vilket kan komma att leda till sättningar. Byggnation 
måste utföras på ett sätt som tar detta i beaktande. 
12. Berör ett genomförande av planen följande 

aspekter och kan ett genomförande av planen 
medföra påverkan enligt 3 kap 1 § på: 

1 § Byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till stads- eller landskapsbildcn och till natur- och kulturvärdena på 
platsen. Byggnader skall ha en yttre fonn och farg som är estetiskt 
tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god 
hclhctsverkan. Lag (1998:805 
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a. Stads- och landskapsbilden? [gJ D [gJ D 
I. Fysiska ingrepp/tillförs nya element? 

ii. Försämring av någon vacker utblick/viktig 
skiljelinje eller stadsbild- eller D D D D 
landskapsmässigt skönhetsvärde? 

iii. Betydande förändring vad gäller 
sammanhanget med omgivningen D D D D 
(bebyggelsestruktur, skala, struktur etc.)? 

D D D D IV. Skapas någon otrygg stads-eller 
landskapsmiljö? D D D D 

b. Natur- eller kulturvärden? 
i. Betydande förändringar i antalet eller 

sammansättningen av växtarter eller D D D D 
växtsamhällen? 

ii. Betydande förändringar i närmiljön, på D D D D 
grönstrukturen? 

D D D D iii. Minskning i antal av någon unik, sällsynt 
eller hotad växtart eller växtsamhälle? D D D D 

IV. Införande av någon ny växtart? 
V. Sämre möjligheter att använda området i D D D D 

forsknings- eller undervisningssyfte? 
D D D D vi. Betydande förändringar av antalet eller 

samman-sättningen av djurarter i området? 
D D D D VII. Minskning i antalet av någon unik, sällsynt 

eller hotad djurart? 
viii. Införande av nya djurarter i området, eller 

verka som gräns för djurens förflyttningar D D D D 
och rörelser? D D D D 

ix. Försämring av fiskevatten eller jaktmarker? 

Biologisk mångfald 

Kommentarer: 
Bostadshus kommer att uppföras på tidigare obebyggd mark vilket ger området ett annat 
intryck. Området kan upplevas som mer färdigt och på ett tydligare sätt upplevas som en del 
av Sala. Fler bostäder placeras i närheten av gång-och cykeltunnlar vilket kan innebära att de 
upplevs mindre ödsliga och otrygga. Fler bostäder i området kan också komma att leda till att 
fler människor rör sig i området vilket kan öka tryggheten i området. 

Kommunala intressen 

13. Berör detaljplanen rekreationsmöjligheten och kan 
ett genomförande av planen försämra kvaliten eller 
kvantiteten på någon rekreationsmöjlighet 
(strövområde, vandringsled, rekreationsanläggning, 
etc)? D D D D 
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Kommentarer: 

14. Berör detaljplanen ngt fomlämningsområde 
och/eller kulturhistoriskt värdefull miljö och kan 
ett genomförande av planen negativt påverka D D D D 
område med fornlämningar eller annan 
kulturhistorisk värdefull miljö? 

Kommentarer: 

15. Kommer verksamheter som planen tillåter eller 
iordningsställandet av planområdet att kräva 
anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken? D D D D 

Kommentarer: 

16. Finns det risk att ett genomförande av planen 
åstadkommer effekter som: 

a. Strider mot Plan för Sala ekokommun? D D D D 
b. Strider mot nationella miljömål? D D D D 
C. Strider mot regionala miljömål? D D D D 
d. Kan orsaka skada på människors hälsa, direkt 

eller indirekt? D D D D 
e. Var för sig är begränsade men tillsammans kan 

vara betydande? D D D D 

Kommentarer: 

17. Berör/medger detaljplanen en verksamhet som är 
upptaget in bilaga 1 och 3 i MKB-förordningen? D D D D 

Kommentarer: 
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